NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 20 april 2017 19.30 uur
Voorzitter:
Griffier:
Aanwezige raadsleden:

Tevens aanwezig de collegeleden:
Afwezig m.k.:

E. van Lente
H.P. Reijsoo
CDA: Van Bruggen, Koster, Rutgers-Swartjes, Wijnstra
PvdA: Heres, Kuiper, Rus
ChristenUnie: Berghuis, De Jong
VVD: Journée
Van Dijk, Van de Kolk, De Vries
Doesburg

1.

Opening en vaststelling agenda
Opent vergadering.
Berghuis
Spreekt ambtsgebed uit.
Voorzitter
Heet aanwezigen welkom. Meldt dat mw. Doesburg heeft bericht verhinderd te zijn. Conform afspraak in presidium komt a.p. 11 te vervallen, dit punt staat wel vermeld op de lijst
van ingekomen stukken en wordt behandeld in cie. en raad van mei a.s. Toegevoegd wordt
een a.p. 12 verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouders Van Dijk en Van der
Kolk. Agenda wordt conform vastgesteld.
Voorzitter

2.

Vragenuur voor raadsleden
Heeft kennisgenomen van unaniem door raad van gem. Ten Boer aangenomen motie mbt
aardbevingsproblematiek in prov. Groningen. Begrijpt gevoelen van de raad van Ten Boer
en onderschrijft in grote lijnen hun zorgen. Omdat ook burgers van gem. Bedum negatieve
gevolgen van gaswinning ondervinden wil gemeenteraad van Bedum vanavond zijn gevoelen mbt de aardbevingsproblematiek in de prov. Groningen in een statement kenbaar maken en de volgende zaken met nadruk benoemen. 1. Dat aanbevelingen van Onderzoeksraad voor de Veiligheid integraal worden overgenomen. 2. Dat er substantieel meer geld
beschikbaar dient te komen voor het door aardbevingen getroffen Groninger gebied. 3. Dat
er ruimhartiger wordt omgegaan met schades dan nu het geval is en de afhandeling van
schades sneller geschiedt waardoor procesgang wordt voorkomen. 4. Dat de bevoegdheden
voor het instituut van de Nationaal Coördinator Groningen worden verruimd. 5. Dat, omdat
de processen zo lang duren, er goede aandacht komt voor de psychische nood en gevolgen
daarvan in de meest brede zin bij de getroffen inwoners. De raad verzoekt het college om
dit statement over te brengen aan de minister van Economische Zaken, de Nationaal Coördinator Groningen en de leden van de Tweede Kamer, alsmede PS van de provincie Groningen en de andere bij de aardbevingsproblematiek betrokken gemeenteraden in de provincie Groningen. Dit is een statement waar alle partijen van deze raad achter staan.
Voorzitter
Dankt als pfh voor inbreng van dit statement van de zijde van de raad. Het onderwerp heeft
op zijn minst dagelijks de aandacht van het college. De raad heeft bij dezen zijn gevoelen
gedeeld. Het college zal dit statement van de raad overbrengen en heeft hier ook geen
moeite mee omdat de lijnen van college en raad in dezen gelijk-op gaan. Benoemt een aantal zaken. Er is bestuurlijk ontzettend veel in beweging, zo blijkt wel uit de media deze
week. College constateert dat er langzaam aan resultaten in de gewenste richting worden
geboekt. Het gaat om onafhankelijke schadeafwikkeling, reductie van gaswinning om risico’s te verkleinen, en rapporten van instituten zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid
en de Nationaal Ombudsman die constateringen doen in lijn met het gevoelen van de raad.
College constateert ook dat van de ca. 4000 gemelde schades in Bedum er ca. 80% goed en
klaarblijkelijk naar tevredenheid zijn afgehandeld. Een heel andere situatie doet zich voor
bij de complexe schades, neemt aan dat aanbevelingen en suggesties in statement van raad
vooral ook daar aan raken. College constateert dat de afhandeling daarvan inderdaad een
ontzettend taai proces is en dat het voor inwoners lastig, soms zelfs onmogelijk is om
schades erkend, laat staan vergoed te krijgen. Die problematiek staat ook niet op zich want
Berghuis
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Voorzitter

3.

in de raad van februari ll. noemde zij al bevindingen uit o.a. het rapport Gronings Perspectief rond ook het welzijn van veel Groningers en ook in Bedum zie je een flink aantal inwoners die als gevolg van of annex aan die schades ook problemen hebben in financiële
zin en met hun gezondheid. Dat is voor het college als bestuur maar ihb voor betrokkenen
een ingewikkelde situatie. Voor het college staat de zorg voor die inwoners voorop. College probeert daarin de menselijke maat en individuele aandacht voor de persoonlijke situaties tot leidraad te maken van zijn handelen, los van alle bestuurlijke processen waar het
college ook in meespreekt. Momenteel loopt er een onderzoek naar achterliggende oorzaken van complexe schades dat naar verwachting dit najaar naar buiten komt. Dat rapport
raakt waarschijnlijk ook erg aan de situatie van veel Bedumers, volgt dat rapport dus met
nadruk en volgt uiteraard ook de ontwikkelingen rond het schadeprotocol op de voet, ook
daar met het oogmerk om onafhankelijkheid en de menselijke maat voorop te stellen. Dit
zijn de lijnen die het college hanteert en naar haar gevoel grotendeels stroken met het gevoelen dat de raad uitspreekt. Kan dus aangeven dat het college er geen moeite mee heeft
om dit statement over te brengen en eigenstandig ook hetzelfde geluid zal overbrengen.
Constateert dat de gedachten in dezen voor dit moment aldus voldoende zijn gewisseld.
Wijst erop dat de griffier de raad vanmiddag nog een bericht van een inwoner onder de
aandacht heeft gebracht om bij dit agendapunt te betrekken. Die brief is toegevoegd aan de
lijst van ingekomen stukken.

Notulen raadsvergadering 16 maart 2017
Verslag wordt zonder op- of aanmerkingen conform ontwerp vastgesteld. Raad stemt in
met conclusie dat toezegging 1 en 3 van toezeggingenlijst bij dit verslag zijn afgehandeld.

Tekstueel/
nav.

4.

Ingekomen stukken/verslag van bijgewoonde vergaderingen
Constateert dat deze lijst conform de voorgestelde wijze van afhandelen wordt vastgesteld.

Voorzitter

Hamerstukken
5.
Stand van zaken Centrumplan en beschikbaar stellen van kredieten (rv. nr. 020)
6.
Planontwikkeling Vogelzanglocatie (De Kwekerij) te Bedum (rv. nr. 021)
7.
Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2
(rv. nr. 022)
8.
Reactie provinciaal inpassingsplan agrarische bouwpercelen (rv. nr. 023)
9.
Aanvraag ondersteuning project burgerparticipatie groen Waldadrift (rv. nr. 024)
10. Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Participatie Noord-Groningen (rv. nr. 025)
Voorzitter
Attendeert waar van toepassing op bijstelling van voorstellen n.a.v. behandeling in cie.vergadering. Constateert dat unaniem conform rv. nr. 020 t.e.m. 025 wordt besloten.
Bespreekpunten
11. Initiatiefvoorstel PvdA: “Kwalitatief, sociaal en prijsbewust inkopen in het sociale domein”
Dit agendapunt is komen te vervallen, zie onder 1. Opening en vaststelling agenda.
12.

Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder M. van Dijk en wethouder J.W. van
de Kolk (rv. nr. 028, rechtstreeks geagendeerd)
Voorzitter
Constateert dat unaniem conform rv. nr. 028 wordt besloten.
13.

Begrotingswijzigingen (rv nr 027)
Constateert dat de begrotingswijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

Voorzitter

6.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 19.48 uur.
Vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2017,
De griffier,

De voorzitter,
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